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5.4. OznaczaniezlwurtoSci tluszczuw nasionacholeistvch
5.4.1.Teor etycznepodstawy ekstrakcji
Ekstrakcj4 nazywamy rozdzielanieroztworow lub mieszanincieklych albo wydzielanie
substancjiz cial stalychza pomoc4 cieklego rozpuszczalnika(ekstrahenta),
kt6ry selektywnie rozpuszczatylko wydzielane skladniki. Mieszaninq ciekl4 ktora ma byi rozdzielona
przez ekstrakcjq,kontaktujesiq z ekstrahentem,,
ktory jest nierozpvszczalny(lub malo rozpvszczalny)w tej mieszaninie.W efekcietworz4 siQdwie odrqbnewarstwy ciekle: ekstrakt
i rafinat. Ekstrakt jest roztworem wydzielonych skladnik6w w ekstrahencie.Rafinat jest
mieszanin4ciekl4 ubozszEw skladniki wydzielane i zawierajqcEzazwyczaj male iloSci
rozpuszczonegoekstrahenta.
Ekstrakcj4jest zatem,podobniejak chromatografia,wymiana jonowa, czy jednorodne
str4canie,metodqrozdzialu opart4 na podziale substar-rcji
miqdzy dwie nie mieszaj4cesiq
fazy. W kazdej z tych metod wystgpujeruch materii poprzez granicq faz. Dla opisu tego
zjawiskawielkie uslugi oddajeklasycznaregulafaz Gibbsa:
f+t-d,*2
gdzie: .f - liczba faz,
s - znriennoSilub liczbastopnisr,vobody,
a - liczbaskladnikow.

W przypadku ekstrakcji mamy w zasadziedo czynienia z dwoma nie rnieszaj4cymisiq
rozpuszczalnrkarnii jedn4 substancj4rozpuszczonErozdzielan4miqdzy nie, tak wigc liczba
faz wynosi 2 aliczba skladnikow 3. W stalej temperaturzei pod stalym ciSnieniemregula
przewidujewiEc jeden stopieriswobody.Oznaczato, ze jesli wybierzemyokreslonestqzenie substancji* jednej fazie to jej stqzeniew drugiej fazie bgdzieustalone.IloSsiowozwi4zek miqdzy stpzeniamisubstancj
i w obu fazach okreSlaprawo podzialu Nernsta, kt6re
m6wi, ze substancjarozpuszczonadzieli siE pomiEdzydwa praktycznienie mieszaj4cesiq
rozpuszczalnikiw stalym stosunku,zaleZnymod uzytych rozpuszczalnikow,
lecz niezalelnym od iloSci substancji.W stanie r6wnowagi stosunekstqzensubstancjirozpuszczonej
w dwoch nie mieszaj4cychsiq fazachjest w danej temperarurzestaly, pod warunkiern,ze
stqzeniesubstancjirozpuszczonejnie jest bardzo duZe i rna ona w kazdej z faz tq sarn4
masQczqsteczkow4.
Dla substancjiA rozdzielaj4cejsiq miqdzy rozpuszczalnrki1 i2 mamy.
A,5 A,
L _- "
,,
,,
gdzie:c1,c2 - stEzeniasubstancjiA w rozpuszczalniku
7 i 2,
k - w s p o l c z y n n i kp o d z i a l us; ta l ani ezal eZna
od cal kow i tego
stpzeni a
substancjrozpLrszczorrej.
i

IeZeli substancjarozpuszczonaulega w ktorejkolwiek z faz reakcjorn chemicznym,
takim jak asocjacja,dysoclacja,hydroliza czy solwatacja (czyli zrnieniasiq jej stpzenie),
wyznaezeniewspolczynnikapodzialujest trudne.Z tych samychprz>/cztln,
w wiqkszolci
ukladow prawo podzialu nie jest spelniane.Dlatego w praktyce wyznaczamyglobalny,
stechiometrycznyrozdzial interesujqcegonas skladnikaporniEdzyfazy (na ktory ma wplyw
wspoloddziatywanie rozdzielanejsubstancj
i z innymi skladnikarni), zwany wspolczynnikiem ekstrakcjiD.
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Wspolczynnik ekstrakcji j est wielkoSci4 zaleZnq od stqzenia (nieliniowa izoterma
asocjacjii dysocjacjipowazniewplywa na podzial.Mozna
podzialu),poniewaZrownowaga
zapobiecnieliniowej izotermiepodzialustosuj4codpowiedniodobran4parQrozpuszczalntkow, ktore utrzymywalybystaly stosunekzasocjowanychlub zdysocjowanychcz4steczek
do czqsteczekpojedynczych lub niezdysocjowanych.Gdy ekstrahowanasubstancjanie
podlega Zadnymreakcjomw obydwu fazach,wspolczynnikekstrakcjiD iest r6wny wspolczynnikowi podzialu k.
W praktyce dla charakterystyki efektywnoSctekstrakcjiuzywa siQ okreSleniaprocent
ekstrakcji, ToE. WielkoSi ta zwiqzana jest ze wspolczynnikiem ekstrakcji nastqpujqcq
zaleZnoSciq:
ToE,-

100.D
D +(VrN, )

gdzieVzi Vt oznaczaj4odpowiednioobjqto|ci fazy 2 i fazy I

Bardzo czqstoekstrakcjqstosujesip w celu oddzieleniaanalizowanejsubstancjiznajduw jej oznaczeniu.Niezbqdnymwarunjq.ej sig w roztworzeod substancjiprzeszkadzaj4cej
kiem uzyskaniadobrego rozdzialujest duza rohnicapomiqdzy wspolczynnikamiekstrakcji
substancji oznaczanejI przeszkadzalecej.SkutecznoSi rozdzielania okreSla wspolczynnik
rozdzialu B.

p - (co)r/(cu),

(coA/(cu)

( co )r/( co )

D^

(cub/(cu)

Da

gdzie: (r:ilt, (cilz - stEzeniesubstancjiA w fazie 7 r -,
(r:ilt, (r:n)z-stEzeniesubstancjiB w fazie 1 i 2-

tylko parupodzialogdy F, t0 potrzeba
niemozliwy,natomiast
Gdy P: 1 rozdzialjest
aby uzyskacdobryrozdzial.
v\rychoperacjiekstrakcyjnych,

5.4.2.Metody ekstrakcji
W ukladzie ciecz-ciecz stosujesip dwa podstawowesposobyrealizacjioperacji ekstrakcji: ekstrakcjE periodyczn4 i ekstrakcje ci4g14. Czgsto stosowanajest takle ekstrakcja
w ukladzie cialo stale-ciecz.
Ekstrakcja periodyczna(nieci4gla)
i pornigdzy dwa nie mieszaj4ce siq
Ekstrakcja perio dycznapolega na rozdzialesubstancj
aZ do osi4gniEciastanu r6wnowarstw
ciektych,
obu
rozpvszczalniki
, przez wytrzqsanie
wagi pomiEdzystgzeniamirozdzielanejsubstancjiw obu rozpuszczalnikach.
Przeprowadzasig jq w gruboSciennychrozdzielaczachcylindrycznych albo kulistych,
o ksztalcie gruszki (rysunek 5 .4.1) lub o ksztalciepodluznym.Dwa nie mieszaj4ce siQ
rozpuszczalniki
, z ktorych jeden zawiera ekstrahowan4substancjQ,umieszczasiq w rozdzielaczu,ktory zamyka siq korkiern iwytrz4sa rqcznie lub w wytrzqsarcemechanicznej.
W tym czasiesubstancjarozpuszczonaw jednej z faz dyfunduje do fazy drugiej. Po ukonczonym wytrz4saniu i odczekaniu,az nast4pi dokladne odseparowaniesiQ dwu warstw,
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doln4 warstwEroztworuspuszczasiQrurk4 odplywow4.Opisan4
operacjqpowtarzasiE kilkakrotnieza pomocqnowych porcji roz
- ekstrahenta.
puszczalnika
i j est stosunkiem stEzen
Poniewaz wsp6lczynnik ekstrakcj
i
i w dw6ch fazach,to iloSi wyekstrahowanejsubstancj
substancj
bEdziesiq zmieniai ze zmian4stosunkuobjEtoScirozpuszczalnika
uklad: u crn'
RozpatrzymynastEpujqcy
do roztworupocz4tkowego.
roztworu pocz4tkowego(faza.l) zawieraw gram6w substancji
(faza2).
przy uzyciur cm' drugiegorozpuszczalnika
ekstrahowanej
Po osi4gniEciustanur6wnowagiw fazie 1 pozostalow1 gram6w
wt

substancjiekstrahowanej.StEzeniew fazie 1 wynosi
a stgzeniew fazie2:

w-wr

v

glcm3,
Rysune5
k.4.1.
Rozdzielacz
w ksztal ci esruszk i

glr^t.
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pozostaniew niej w2
kolejn4 porcj4 s ml rozpuszczalnika
Gdy faza I bEdzieekstrahowana
gram6w ekstrahowanejsubstancj
i.
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Po n ekstrakcjachtak4 sam4iloSci4 rozpuszczalnrkawfazie 1 pozostanie:

(
wn= vy.l^

v

Y
|

I D s + v)

Dla uzyskania jak najpetniejszej ekstrakcji przy okreSlonej ilo5ci rozpuszczalnika
powinno stosowacsiq mozliwie male iloSci (s) rozpuszczalnikatworzEcegofazE2, d operacjg ekstrakcjipowtarzacwielokrotnie(mozliwie duze n). Przy wielokrotnym wytrz4saniu
mniejszymi porcjamr rozpuszczalnikauzyskuje siq o wiele lepszy rozdzial rozpuszczonej
Na efektywi niz przy jednorazowejekstrakcjitak4 sam4iloSci4rozpuszczalnika.
substancj
wsp6lczynnik
noSi ekstrakcji bardzo du?y, a czasami nawet dominuj4cy wplyw, ma
ekstrakcji D, ktory zaleLy od wlaSciwoSciuzytego rozpuszczalnika.Stosowanie kazdej
metody ekstrakcji, takaeekstrakcjiperiodycznej,jest korzystne,gdy wsp6lczynnik ekstrakcji jest duly, poniewal w tym przypadkujuz kilkakrotne powtorzenie tej operacji daje
iloSciowyrozdzial.
Ekstrakcj a ciqgla
Technikqekstrakcjici4glej stosujesip w przypadkuukladow o matychwspolczynnikach
ekstrakcji.Zastosowaniew tym przypadkuekstrakcjinieci4glejwymagalobyuZycia duzych
i loScirozpuszczalnika.
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najprostszyzestawlaboNa rysunku5 .4.2 przedstawiono
ratoryjny do ekstrakcji ci4glej. Rozpuszczalnik(ekstrahent)
ogrzewasiq do wrzenia w kolbie (1), jego pary przez rurkQ
(2) dostaj4siq do chlodnicyzwrotnej,w ktorej ulegaj4skropleniu. Rozpuszczalnik spiywa z chlodnicy do lejka
i przez rurkg (3) przedostajesiq do dolnej czqsci naczynta
(4), w ktorym znajdujesiq roztwor z wydzielan4 substancj4.
Stamt4d rozpuszczalnikwyptywa na powierzchniqroztworu
rozpuszczajqc przy tyrn zawart4 w roztworze substancjq.
W celu uzyskania najlepszej wydajnoSci naleZy zapewnic
najwiqksz4 powierzchniq zetkniqcia pomiEdzy fazani.
plaszcz
IJzyskuje sip to przez zastosowanieporowatych plytek ze
grzejny
spiekanegoszkla, ktore umieszczasiQ na koncu rurki (3).
Rozpuszczalnikz wydzielan4 substancj4przelewa siq z powrotem do kolby ( 1), sk4d ponownie odparowuje. Ciekly
Rysunek5 .4.2.Ekstraktor
rozpuszczalnikw kolbie (l) w sposobciagly wzbogacasi9
ci4gly (l - kolba,
par,
2 - odprowadzenie
ktorej stqzeniew pierwotnym
wiqc w wydzielan4substancjq,
3 - rurka lejka,
roztworzestalesiq zmniejsza.
4 - odbieralnik)
q prowadzi siE tylko w sposob
W przemySleekstrakcj
jest schemattakiego
przedstawiony
.4.3
ci4gly. Na rysunku 5
sposobu ekstrakcji. Rafinat otrzymywanyw jednym stopniu miesza sig w stopniu nastEpnym ze iwie\m ekstrahentem.Tak wiqc, do kazdegostopnia doplywa Swiezy ekstrahent,
a odptywa z niego ekstrakt. Przy dostatecznejliczbie stopni ekstrakcji osi4ga sip wysoki
rafinatu koricowego.Wad4 tego sposobuekstrakcjijest bardzo duze
stopien oczyszczenra
zu1ycieekstrahentai odpowiednio mate Sredniestqzenieekstraktu,stanowi4cegomieszaning cieczyze stopniowozmniejszajqcytnsig stqzeniemsubstancjiekstrahowanej.Utrudnia
to regeneracjqekstrahentai wydzieleniesubstancjiusuwanejz surowki ekstrakcyjnej.
EkstraktI

EkstraktIl

EkstraktIII

m
Su16wka
ekstrakcyjna

I
Ekstrahent

Rafinat
koricowy

Rysunek5.4.3. Schematekstrakcjiwielostopniowej(1, II, III - aparatypierwszego,drugiegoi trzeciegostopnta
ekstrakcji; 1 - mieszalnik,2 - odstojnik-rozdzielacz)

przy stosunkowomalym zuZyciu
Wysoki stopienekstrakcjisubstancjiekstrahowanej
Surowkaekstrakprzeciwpr4dowej.
uzyskujesig w procesieekstrakcjici4gtej
ekstrahenta
cyjna i ekstrahentwptywaj4 do przeciwlegtychkoric6w aparatu;na przyklad surowkq
- do stopniaostatniego
doprowadzasig do pierwszegostopnia,a ekstrahent
ekstrakcyjnE
(rysunek5.4.4). Odpowiednioz pierwszegostopniaodprowadzasiq ekstraktkoncowy,
a z ostatniego- rafinatkoricowy.W tym procesieSwiezyekstrahentstyka siq z rafinatem
maj4cym najmniejszestqzenierozdzielanegoskladnikai po wielokrotnymzetkniqciu
DziEki temu
w kolejnychstopniachprocesuwzbogacasiQw substancjqekstrahowan4.
stopienekstrakcjimoznaosi4gn4iprzy malymzuZyciuekstrahenta.
Zqdany
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Ekstraktkoricowv

Ekstrahent

Su16wka
ekstrakcyjna

Rafinat
koricowy
Rysunek 5.4.4. Schernatprzeciwpr4dowej
ekstrakc.jiwielostopniowej(1, ll, III - apararypierwszego,clrugiego
i trzeciegostopniaekstrakcji;I - mieszalnik,2 - odstojnik-rozdzielacz)

Ekstrakcja w ukladzie cialo stale-ciecz
Ekstrakcjq typu cialo stale-ciecz przeprowadzasiq, gdy trzeba wyekstrahowai z ciala
stalegojego skladnik rozpuszczalnyw jakims rozpuszczalnlku.Ten typ ekstrakcji nazywa
siq lugowaniem.
Ekstrakcjatypu cialo stale-cieczjest podstawowymprocesemdo wyodrqbnianiazwiqzkow organicznych z surowc6w roSlinnych. Polega ona na wybiorczym rozpuszczaniu
substancji znajduj4cejsiq w stalej pr6bce. W takiej sytuacji, przenoszeniesubstancji do
roztworu zaleLyglownie od rozpuszczalnoSci
tej substancjiw danym rozpuszczalniku.
W wiqkszoSciprzypadk6w ekstrakcja z cial stalychjest operacj4wymagaj Ec1znacznych
iloSci czasu,dlatego najbardziejkorzystnyjest ci4gly spos6bjej realizacji.NajczEsciej stosowanymaparatemdo ekstrakcjiw ukladzie cialo stale-cieczjest aparatSoxhletapokazany
na rysunku 5 .4.5. Za pomoc4tego aparatumo2naw ci4gu kilku do kilkunastugodzin i niewielk4 iloSci4 rozpuszczalnikawydobyi iloSciowo ekstrahowanqsubstancjE,kt6ra czqsto
samoczynniewydzielasiEw stanieczystymjuZ po oziEbieniu.
Aparat Soxhleta skladasiE z trzechczqsci,pol4czonychnajczqsciejza pomoc4 szlif6w:
kolby kulistej (1) , ekstraktora(2), i chlodnicy zwrotnej (3). Ekstrahowanecialo stale
umteszcza siQ w gilzie (4) zrobionej z grubej bibuty. Gllza moze byi takZe wykonana
z tkaniny lub siatki z cienkiegodrutu. Waznejest dokladnesproszkowaniecialastalegoze
wzglqdu na to, 2e dyfuzjasubstancjirozpuszczonejprzez cialo stalejest procesemwolnym.
W kolbie znajduje siq latwo lotny rozpuszczalnik, kt6ry wrze przy podgrzewaniu kolby za
pomoc4 plaszcza grzejnego (7), a jego pary
R y s u n e k5 . 4 . 5 .
rurk4 (5) przechodz4do chlodnicyzwrotnej.Po
AparatSoxhleta
skropleniu rozpuszczalnikgromadzi siE w Srod(l - kol ba,
kowej czq5ci aparatu (2), gdzie znajduje siQ
2 - ekstraktor,
grlza. Ciecz z wyekstrahowan4 substancj4
3 - chlodnicazwrotna,
4 - gilza z grubelbibuly,
samoczynnie,poprzezzamkniqciesyfonowe(6),
5 - doprow adzenipar
e
przelewa siq do kolby, sk4d rozpuszczalnikjest
rozpuszczalnika,
ponownie
oddestylowywany. Wydzielana
6 - zanrkrri E ci e
substancja pozostaje w kolbie rozpuszczona
syfonowe,
7 - plaszcz grzelny)
w nadmrarzerozpuszczalnika.
Przyklad przemyslowej ekstrakcji w ukladzie cialo stale-cieczpodanow rozdziale5.4.3.
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5.4.3.Tluszcze
Tluszcze, czyli estry gliceryny i kwasow jednokarboksylowych(tluszczowych) zawieraj4cych po kilkanaScie(najczESciej12, 74, 16, 18, 20 |ub 22) atomow wqgla, s4 jedn4
z podstawowychgrup pokarmowychpotrzebnychczlowiekowido Zycia.NaleZyzaznaczyc,
2e w przyrodziespotyka sip kwasy tluszczowewyl4cznie o parzystejliczbie atomow wqgla
(Iqcznie z atomem wqgla z grupy karboksylowej) w cz4steezce.Kwasy tluszczowe dzieli
siq na kwasy nasyconeoraz nienasycone(zjednyrn lub wieloma wi4zaniamipodwojnyrni).
Tluszcze, w ktorych sklad wchodz4 glownie kwasy tluszczowenienasycone(na przyk{ad:
oleinowy Crs - jedno wi4zaniepodwojne,linolowy Crs - dwa wrEzaniapodwojne, linoletrzy wrEzanrapodwojne) s4 ciekle w temperaturzepokojowej. Potocznie
nowy Cra
nazywa sie je olejami. JeZeIiw skladzie tluszczu przewaZaj4kwasy nasycone,takie jak:
laurynowy Crr, palmitynowy C,c, stearynowyCrs, to tluszcz taki ma w temperaturze
pokojowej konsystencjpstal4lub rnazist4.Tluszczestale nazywasiq po prostutluszczami.
T*uszcze majq takle szerokie zastosowanieprzemyslowe. Same tluszcze lub kwasy
tluszczowe s4 skladnikami apretur wlokienniczych. Sole alkaliczne kwas6w tluszczowych
(mydta) s4 Srodkarnimyj4cymi i pior4cymi, inne sole s4 skladnikamiimpregnat6w i smar6w stalych. Alkohole otrzyrnanez kwas6w tluszczowych,przez ich selektywneuwodornienie, s4 polproduktami do otrzymywaniasyntetycznychSrodkow pior4cych. Hydroliza
tluszczow oprocz kwas6w tluszczowychdaje teZ glicerynq.
Profil produkcji przemyslu tluszczowegojest roznorodnyi obejmuje zarowno wydobywanie olejow i tluszczowz nasionoleistych,z cial zwierzqtrzeLnych,ryb i wieloryb6w,jak
rowniez dalszy przerob tluszczoww celu otrzymaniaproduktow jadalnych oraz technicznych.
Glownym surowcem dla przemyslutluszczowegos4 nasionai owoce oleiste, z ktorych
pochodzi ponad 60 % tluszczu wytwarzanego na Swiecie. Surowce oleiste u?ywane
w przemySlezawterajql6-70 Yotluszczu(tabela5.4.1).
Tabela 5.4.l. Zawartolc tluszczu(% wag.) w niektorychsurowcacholeistych

Surowiecoleisty
Rzepak
Len
Slonecznik
Soja
Bawelna
Sezam
Oliwki
Kopra

Zawarto|c tluszczu

40-45
32-39
28-35
16-22
t8-24
3B-55
50-55
65-"72

Przemysloweotrzymywanie tluszcz6w
Otrzymywanieoleju z nasion oleistych w warunkachprzemyslowychodbywa sip przez
wyciskanie za pomoc4 pras lub ekstrahowanietluszczu rozpuszczalnikami organicznymi.
Czqsto rowniez stosujesiq metodpkombinowan4.Polegaona na wydzieleniuczgScioleju
przez j ego rnfciSnigcie za pomoc4 pras oraz poddaniu otrzymanych wytloko w, zawieraj4cych jeszcze znaczne iloSci tluszczu,,ekstrakcji rozpuszczalnikiem.NiezaleZnie od tego,
jakq metodq przerobunasionsig stosuje,przed skierowaniemdo produkcji surowiec na\e?y
odpowiednio przygotowa(,to znaczyoczyScii nasionaz domieszekcial obcych oraz wysuszyc do zawartoSciwilgoci 3-9 Vo.
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I suchei czyste
nasrona
v
rozdrabnianie
QQ

pary benzyny
destylacja
miscelli

l l

woda
do chlodzenia

para

Podgrzervanie
O

L.$

rozdztelante
skroplin

U)

I

t-

olej

wstQpne
t{oczenle

benzyna

olej' {
rozdra.br
nianie

S#

ekstrahowanie

bdparowywanle
benzyny
benzyna ze srutu

platkowanie

para
suszenie

suchySrut

wytlokow)
wstgpnei ekstrahowartie
Rysunek5.4.6.Schematprzerobunasionrnetod4kornbinowan4(tloczenie

Przykladowy schematprzerobunasionmetod4kombinowanqprzedstawiarysunek 5 .4.6.
nasiona,zaleZmeod ich rodzaju,poddajesig rozdrabnianiu
Najpierw suchei oczyszczone
w lamaczach,walcachzlobkowych i walcachgtadkich.
Najlepsze wykorzystaniesurowc6w oleistych osi4ga sig przez ekstrahowanienasion za
porxoc4 rozpuszczalnik6w organicznych, na przyklad benzyny, benzenu lub heksanu.
PozostaloSioleju w Sruciepoekstrakcyjnejwynosi wowazasokolo | %.
E,kstrahowanietluszczu z nasion oparte jest na nastqpuj4cej zasadzie:rozpuszczalnrk
przeplywaprzez kolejne ekstraktoryw przeciwprEdziedo zrnielonychnasion(napelnianie
ekstraktor6wnasionamiodbywa siq okresowo),,,wymywajEc"z nich olej. Swiezyrozpuszczalnik przeplywa przez ekstraktorz najbardziej zu?ytymi nasionami,zawieraj4cyminajrnniej tluszczu. Miscellq, czyli roztw6r tluszczu w rozpuszczalniku,poddaje siE destylacji
w celu odpqdzenia rozpuszczalnikai otrzymaniatluszczu. Pierwszy ekstraktor,po wydzieleniu z niego tluszczu, wylqcza sig z procesu,a SwieZyrozpuszczalnikdoprowadza siq do
na koniec ci4gu ekstraktoekstraktora,kt6ry poprzedniobyt drugim z kolei. Jednoczesnie
czyli Srutu,znair6w dolEczasig kolejny, ze Swiezymsurowcemoleistym.Z pozostaloSci,
duj4cego siq w ekstraktorzewylqczonym z pracy, odpqdza sig rozpuszczalnikprzez tak
zwaneparowanie,czyli destylacj
e z parEwodn4. W celu usuniEcianadmiaruwody, kt6ra
otrzymywane
powstajez kondensacjipary, Srutpoddajesip suszeniu.Pary rozpuszczalnika,
w
chtodnicach
poekstrakcyjnego,
kondensuje
siq
przy destylacjimiscelli i parowaniuSrutu
przeponowych,oddzielaod wody I zawracado obiegu. W baterii ekstrak.yjnej,skladaj4cej
siq z szeSciuekstraktor6w,w kazdym dowolnym momencieczasuw czterechekstraktorach
odbywa siq ekstrakcjd,w pi4tym parowante,a w szostymwytadowaniepozostaloScir zaladowanieSwiezegomaterialu.
nasionnajczEsciejwyciska sip z nich najlatwiejwydzielaj4c4siq
Przed ekstrahowaniem
czqsc tluszczu w prasach Slimakowych. Niektore nasiona zawieralqcemalo tluszczu, fl?
przyklad sojQ,poddaje siq ekstrakcji bez uprzedniegowstqpnegoprasowania.
ktore polega
Olej surowy otrzymanyzwytlaczaniaiekstrakcjipoddajesiq oczyszczeniu,
na tluszcze
na filtrowaniu,odszlamowaniua nastqpnierafinacji.PoniewaZzapotrzebowanie
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twardejest bardzo duae,dlategoteZ czesctluszczowcieklych poddajesiq procesowiutwardzania,polegaj4cym na selektywnyrnuwodornianiu wiryan nienasyconychw tluszczach.
Katalizatoremtego procesujest metahcznynikiel'
Otrzymywanie margaryny
Margarynajest latwo przyswajaln4przez organizm ludzki, zestalon4emulsj4 utwardzonego tluszczuroSlinnegoimleka lub wody. Jestto emulsjatypu woda lub mleko w tluszczn, tluszczstanowiw niej fazq ci4gl4 a woda lub mleko - fazp rozproszon4.Mleko albo
woda stanowi 15-11 % margaryny.Przykladowy schematprodukcji margaryny przedstawia rysunek5 .4.1.
mleka
przygotorvanie
z bior nik i tl u s z c z tt
klvaszenie

paslery/zowalue

n-rlcko

odrnierzanie
mleka
eniulsii
ochladzanie
na bqbnic

vvazenle
tluszczu

wygniatanie
margaryny

4
mieszanie
tluszczuz mlekiem

rnlelio

emulgowanle

,aA

gotowzt
ntat'garYna

\--?
\t-

------>
do pakowania

Rysunek5.4.7. Schematprodukcjimargaryny

Pierwszym z etap6w produkcji margarynyjest przygotowanieodpowiedniej mieszaniny
tluszczow roSlinnych (oleje - kokosowy i arachidowy oraz utwardzone tluszcze arachidowy, sojowy, rzepakowy,slonecznikowy,bawetniany)i wymieszaniestopionegotluszczu
z mlekiem lub wod4. Nastgpnietluszcz emulguje siq przez intensywnemieszaniew obecnoSci emulgator6w, ktorymi s4 zwiqzkr powierzchniowo ezynne wykazuj4ce zdolno$i
gromadzeniasiQ na powierzchni gramcznej miEdzy fazq wodn4 i tluszczem. S4 to najczgsciej estry gliceryny z kwasami tluszczowymi. W czasie emulgowania dodaje siE takze
takie skladniki, jak: chlorek sodu, cukier, witaminy, substancjearomatycznei Srodki konserwuj4ce(na przyklad benzoesansodu). NastEpnymetapemjest zestalanieemulsji w wyniku ozigbiania na bqbnie chlodz4cym, usuniqcie, poprzez wygniatanie, pqcherzykow
powietrzai formowaniew kostki.

5.4.4.Opis iwiczenia
Cel iwiczenia
Cwiczenie ma na celu wprowadzeniew podstawowezagadnieniazwi4zanez procesami
ekstrakcji.
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Zadanie
Otrzymac tluszcz metod4 ekstrakcji cialo stale-ciecz z nasion oleistych za pomocQ
aparatuSoxhleta.
Sprzpti odczynniki
Sprzqt:
1. AparatSoxhleta(rysunek5.4.5)
2. Gilza z grubejbibuly
3. Elektrycznyplaszcz grzejnyz autotransformatorem
4. Mohdzierzdo rozdrabniania
nasion
5. Suszarka
komorowa
Odczynniki
1. Czterochlorekwggla
2. Rozdrobnionypumekslub porcelanka
Wykonanie iwiczenia
Wlqczyc suszarkg i nagrzacj4 do temperatury 100"C. W tym czasie, w mozdzierzu
rozetrzecbadanenasionaroSliny oleistej. W gilzie ekstrakcyjnejodwaZycz dokladnoSci4
do 0,001 g okoto 5 g roztartychnasion. Gilzq zatkackawalkiem odtluszczonejwaty i lekko
zagiqcdo wewnqtrzjej brzegi. Do suchejkolby aparatuSoxhletawrzucii kilka kawalkow
pumeksu lub porcelanki. Kolbq z porcelank4 naleiry zwaZyc
substancji porowatej
z dokladnoSci4do 0,001 g. Nastqpniewlac do kolby okolo 150cm'czterochlorku wqgla,
umieScic gilzp w ekstraktorze,zestawii aparat wedlug rysunku 5.4.5, wlqczyc przeplyw
wody przez chlodnicq i rozp oczEc ogrzewaniekolby tak, aby czterochlorekwqgla wrzal
lagodnie (nastawana autotransformatorzeokolo 90V). Pary rozpuszczalnlkapo skropleniu
w chlodnicy kapi4 na gllzp z nasionami wyekstrahowuj4cz niej tluszcz i zbierajq siQ
w postaciroztworu w ekstraktorze.Ctecz w kolbie stale wrze. Gdy poziom rozpuszczalnika
w ekstraktorzez grlzqosi4gniegorne kolanko rurki przelewowej,samoczynniesplynie on
do kolbki. Przelewanie rozpuszczalnlkaz ekstraktorado kolby powtarza siq wielokrotnie ekstrakcjq naleZy prowadzic przez okolo 2 godziny. Po tym czasie zbieranie skroplonego
rozpuszczalnrkaw ekstraktorze zakonczyctuZ przed jego przelaniem siq do kolby. Wytqczyc zasilanie elektryczne i wyjai plaszcz grzejny spod kolby. Po ustaniu wrzenia rozmontowac aparat,wyj4i gllzq, a rozpuszczalnrkz ekstraktorazlac do butelki ze zlewkarni.
NastEpnie zestawii ponownie aparat i ogrzewaJEc,oddestylowai resztki rozpuszczalnrka
z kolby do pustegojuz ekstraktora.Kolbq z wyekstrahowanymtluszczemi porcelankarni
wstawii na 1 godzing do suszarkio temperaturze100'C. Po ostudzeniukolby naleZyjq
zwaZyc z dokladnoSci4do 0,001 g, a nastEpnieraz jeszcze wstawii do suszarki na pol
godziny i po ostudzeniuponownie zwaZyc. Iezeli roznica miqdzy obu waheniaminie przekracza 0,001 g suszeniekolby mozna uznacza zakonczone.JeZelizas rolnicajest wiqksza,
wstawii kolbg znow na pol godziny do suszarkii ponowniezwaZyi. Suszeniekolby ponajej masy.
wiai aZ do uzyskaniawymaganejstaloSci
ProcentowEzawarloSi tluszczuw badanym surowcu (nasionach)oleistyrn nale|y obliczyc ze wzoru'.
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gdzie:a - masakolby przedekstrakc-i4w gramach,
t) - masakolby ztlvszczempo ekstrakcjr,w gramach,
C - masasurowca(nasion).
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